
Corona week 4 
 
Het is een drukke avond, de tijd vliegt. Al 4 corona verdachte patiënten hebben we opgenomen 
vanavond. En het blijft maar binnendruppelen. Is dit dan het begin van de piek die nog steeds 
verwacht wordt. Ik zie de beelden van Italië maar ook van Brabant voor me. In Italië moest men 
tijdens de piek keuzes maken. Laat het alsjeblieft hier niet zover komen. 
 
Gemiddeld zijn we een uur bij de patiënt op de kamer om alle onderzoeken uit te voeren, daarna is 
het wachten op uitslagen. In die tijd bellen we vaak met familie, overleggen we met de arts en 
regelen we een opname of nog aanvullende onderzoeken. Wanneer alle uitslagen binnen zijn gaat 1 
van ons weer in beschermende kleding de kamer binnen om de patent in te lichten, af te koppelen 
en over te dragen aan de afdeling. Daarna maken we de kamer schoon. Opgeteld zijn we toch al 
gauw een uurtje of 2 bezig met 1 patiënt.  
 
Ik maak kamer 4 schoon, de patiënt is net naar de afdeling gegaan. Het is warm en ik heb het 
benauwd, mijn bril beslaat bij elke ademhaling. Na 2 patiënten heb ik mijn uniform jasje verruild voor 
een sportshirt. Udiros heeft via een oproep op facebook een enorme hoeveelheid sportshirts 
verzameld. Een geweldig initiatief want werken onder deze omstandigheden is bijna topsport en 
deze shirts bieden het comfort wat daar bij hoort.  
 
Nog een uur en dan mag ik douchen en uitrusten denk ik en dan gaat de telefoon. ‘Sjet hoe ver ben je 
op kamer 4 want de ambulance is onderweg met een patiënt.’ Ik laat alles vallen, ren naar de sluis en 
kleed me uit. In de spiegel zie ik een verhit gezicht met striemen van het mondkapje en mijn haar lijkt 
ontploft onder de muts. Een plens koud water in mijn gezicht een paar slokjes (niet teveel want het 
komende uur kan ik niet plassen) en een diepe zucht. Daar gaan we weer. Ik ren over de gang naar 
kamer 1 en zie onderweg dat alle overige kamers bezet zijn. Code oranje is afgegeven, wat betekent 
dat alle nu aangekondigde opnames naar een ander ziekenhuis moeten. We liggen vol. 
 
Ik kleed mij om, geen idee wie er achter de deur ligt. Op bed ligt een mevrouw van 86 jaar. 
Opnamereden pijn op de borst (een symptoom en de reden dan ze bij ons wordt opgenomen), geen 
koorts (maar dat kan bij ouderen), wel benauwd (ook een symptoom) maar niet hoesten 
(geruststellend). De ambulance zuster vertrekt en ik sta alleen. Geen collega en geen arts om mij te 
helpen. Wel een telefoon om eventueel hulp in te schakelen denk ik en begin met de onderzoeken.  
Eerst maar aan de bewaking, beetje zuurstof kan geen kwaad zie ik, hoge bloeddruk ook, hartfilmpje, 
longfoto en bloed afnemen. Het infuus van de ambulance werkt niet. Prikken in de andere arm, lukt, 
ook maar even een bloedkweek. De telefoon gaat; ‘Hoe gaat het daar, moeten we je aflossen?’ het is 
de nachtdienst al. Ik kijk op de klok, zo laat al weer?  ‘Nee’, zeg ik stoer ‘alles onder controle, 
mevrouw is stabiel maar misschien kan er zo wel even een arts langskomen.’ Gelukkig komt hij snel. 
 
Voor de vijfde keer die avond kleed ik me uit. Ik heb niet meer de puf en de moed om in de spiegel te 
kijken. Mijn collega’s moeten lachen als ze me zien en hebben al een stoel en een kopje thee voor me 
klaargezet. De spoedeisende hulp verpleegkundige geeft me een standje; ‘Waarom heb je niet om 
hulp gevraagd, onverantwoord wat je hebt gedaan!’ En meteen erachteraan; ‘maar wel dapper van 
je’ 
 
Een uur later dan gepland ben ik thuis. Ik neem een glaasje wijn en proost met mezelf op een goede 
afloop. Ik slaap onrustig en om 5 uur schrik ik wakker, doemscenario’s in mijn hoofd; heb ik de 
stuwband wel losgemaakt tijdens het bloed prikken, heb ik de zuurstof niet te hoog gezet, was het 
hartfilmpje wel goed, had ik inderdaad eerder om hulp moeten vragen? Ik doe geen oog meer dicht.  
 
*mevrouw werd opgenomen op de hartbewaking met een hoge bloeddruk, de reden voor haar pijn   
op de borst klachten. Ik had geen steekjes laten vallen. Een aantal dagen later mocht ze naar huis. 


